
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple 
 
Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana per al desplegament de la descentralització de 
l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023. 
 

 
 

 
 
Joventut i Esport 
EXP: X2022015002 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 16 de desembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 
Personals, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental (en endavant el Consell Comarcal) té 

delegades certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la 

situació i el desenvolupament de les polítiques en el territori impulsant actuacions 

des de la comarca amb caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats 

dels seus municipis, especialment, en aquells aspectes que els facilitin una 

mínima estructura per a dur a terme polítiques d’emancipació juvenil, promoció de 

serveis compartits entre els municipis, coordinació i assessorament. 

  
2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental fomenta i impulsa polítiques de joventut 

integrals per les persones joves del Vallès Oriental a través del suport tècnic i 

econòmic a professionals i municipis de la comarca, entre les quals s’inclouen 

polítiques orientades a fomentar els processos d’emancipació juvenil de les 

persones joves. 

 
3. Des de l’any 2009, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, i l’Ajuntament de Granollers hem col·laborat en la creació i la gestió de 

l’Oficina Jove del Vallès Oriental.  

 
4. Des de l’any 2010, el Consell Comarcal ha signat convenis de col·laboració amb 

diversos ajuntaments de la comarca per dur a terme la descentralització del servei 

especialitzat de treball de l’Oficina Jove del Vallès Oriental. 

 
5. Des de l’any 2019, el Consell Comarcal ha signat convenis de col·laboració amb 

diversos ajuntaments de la comarca per dur a terme la descentralització del 

Programa Referent d’Ocupació Juvenil del Vallès Oriental. 

 
6. L’any 2022, van signar convenis de descentralització de l’Oficina Jove, mitjançant 

el servei especialitzat de treball i mitjançant el Programa Referent d’Ocupació 

Juvenil (en endavant PROJ) els municipis següents: 

 



 
 
 
 

 
 

1. Aiguafreda    (PROJ) 

2. Ametlla del Vallès, la   (servei especialitzat de treball i PROJ) 

3. Caldes de Montbui   (servei especialitzat de treball) 

4. Campins    (PROJ) 

5. Cànoves i Samalús   (PROJ) 

6. Figaró-Montmany    (PROJ) 

7. Garriga, la    (servei especialitzat de treball) 

8. Llagosta, la    (servei especialitzat de treball) 

9. Llinars del Vallès   (PROJ) 

10. Parets del Vallès   (servei especialitzat de treball) 

11. Roca del Vallès, la   (PROJ) 

12. Sant Antoni de Vilamajor (PROJ) 

13. Sant Celoni    (servei especialitzat de treball) 

14. Sant Feliu de Codines   (PROJ) 

15. Sant Fost de Campsentelles  (PROJ) 

16. Sant Pere de Vilamajor   (PROJ) 

17. Santa Eulàlia de Ronçana  (servei especialitzat de treball) 

18. Santa Maria de Martorelles  (PROJ) 

19. Santa Maria de Palautordera (PROJ) 

20. Tagamanent   (PROJ) 

21. Vallromanes   (PROJ) 

22. Vilalba Sasserra   (PROJ) 

23. Vilanova del Vallès  (PROJ) 

 
7. El 21 de novembre de 2022 es va fer efectiva la signatura del Contracte programa 

2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 

Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 

de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, que suposa la 

principal font de finançament de les polítiques comarcals de joventut del Vallès 

Oriental. 

 
8. El 23 de novembre de 2022 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

aprovar el Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental 2022-2026 (en endavant, 

el PCJ). El PCJ 2022-2026 és una eina de planificació estratègica que serveix per 

recollir, consensuar i compartir les diferents demandes dels municipis i altres 

agents clau en la planificació i intervenció, tot incorporant-hi una visió global de 

comarca que permeti dissenyar les línies principals de les polítiques comarcals de 

joventut que es volen dur a terme a la comarca del Vallès Oriental. 

 
El PCJ estableix cinc objectius generals en les polítiques comarcals de joventut del 

Vallès Oriental. A través d’aquests cinc objectius s’articulen les línies 
estratègiques del Pla: 

 

OBJECTIU GENERAL PROGRAMA 

Donar suport als municipis de la comarca en matèria de 
joventut. 

#VallèsJove 

Fomentar el treball transversal entre agents que 
incideixen en la realitat juvenil de la comarca. 

#FemXarxa 

Fomentar l’emancipació juvenil. #AutonomiaJove 



 
 
 
 

 
 

Fomentar l’associacionisme i la participació juvenil. #EmpoderamentJove 

Executar les competències delegades de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de joventut. 

#CompetènciesDelegades 

 
9. El programa #VallèsJove del PCJ està format, entre, altres, pel projecte “Convenis 

de col·laboració amb ajuntaments” que té els objectius específics següents: 

 
a. Donar suport als ajuntaments en la implementació i la sostenibilitat de les 

polítiques locals de joventut. 

b. Fomentar la igualtat d’oportunitats entre les persones joves de la comarca, 

mitjançant l’oferta de serveis comarcals descentralitzats. 

c. Fomentar la cooperació i el treball col·laboratiu entre agents que incideixen 

en la realitat juvenil del Vallès Oriental. 

d. Fomentar l’emancipació i la participació juvenil als municipis del Vallès 

Oriental. 

e. Oferir informació, orientació, assessorament i acompanyament 

personalitzat tant a persones joves i les seves famílies, com a 

professionals de la comarca. 

 

10. Una de les actuacions del projecte “Convenis de col·laboració amb ajuntaments” 

del PCJ és la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental. 

Concretament: 

 
“El Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental ofereix als municipis de la 

comarca la possibilitat de signar convenis de col·laboració per descentralitzar els 
serveis especialitzats d’informació juvenil de l’Oficina Jove del Vallès Oriental.  

 
Aquesta col·laboració implica la dedicació al municipi d’unes hores mensuals 

acordades entre les dues parts, per part d’una de les tècniques de l’Oficina Jove. 
 
A part d’aproximar els serveis comarcals de joventut a la població jove de la 

comarca, aquest projecte també té la finalitat de fomentar el treball transversal 
entre els diferents agents que incideixen en els processos d’emancipació juvenil 
dels municipis participants. 

 
Aquestes hores de dedicació poden materialitzar-se en les actuacions següents, a 

demanda de cada municipi i d’acord amb la realitat juvenil municipal: 
 

a) Coordinar-se i treballar en xarxa amb els diferents agents que incideixen en la 

realitat i l’emancipació juvenil al municipi. 

b) Oferir atenció, informació, orientació, assessorament i acompanyament 

individualitzat (virtual o presencial) amb una perspectiva integral tant persones 

joves i les seves famílies com a professionals. 

c) Fer sessions d’orientació i assessorament individual i/o en grup i 

acompanyament, tant instrumental com emocional, per potenciar el 

desenvolupament personal de les persones joves. 



 
 
 
 

 
 

d) Desenvolupar de projectes en matèria de Transicions Escola-Treball adreçats 

a joves. 

e) Elaborar de materials de difusió de la informació. 

f) Esdevenir una figura de referent adulta positiva des d’una perspectiva 

transversal i interseccional, amb capacitació tècnica en àmbits com la 

interculturalitat, l’equitat i el foment del benestar emocional, entre altres. 

D’altra banda, mitjançant la subscripció d’aquest conveni, els municipis poden 
sol·licitar activitats del Catàleg de tallers i xerrades de l’Oficina Jove, disponibles 
per a centres educatius i equipaments juvenils.” 

 
11. L’1 de desembre de 2022, el plenari tècnic del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental va aprovar les propostes de millora en la descentralització de l’Oficina 

Jove del Vallès Oriental als municipis. Que consisteixen en: 

 
a. Passar d’un model d’assessories especialitzades a un model 

d’atenció integral: En lloc de tenir serveis especialitzats amb tècniques 

referents de cada àmbit específic i derivar a un servei o altre en funció de 

la demanda de la persona jove, es farà una capacitació de tot l’equip de 

l’Oficina Jove per oferir acompanyament integral en els processos de 

transició i emancipació juvenil, especialment en els àmbits de l’educació i 

el treball.  

 
Cada municipi tindrà una persona tècnica de l’Oficina Jove de referència, que 

atendrà a les persones joves del municipi que necessitin informació, 
orientació, assessorament o acompanyament. 

 
b. Generar sistemes de la informació juvenil: Distribuir els diferents àmbits 

de la informació juvenil entre l’equip de professionals de l’Oficina Jove, per 

tal que cada professional s’especialitzi en uns àmbits concrets. Aquesta 

especialització consisteix en:  

 
I. Formar-se. 

II. Fer recerca. 

III. Generar materials de difusió de la informació. 

IV. Coordinar-se i treballar en xarxa amb agents comarcals de l’àmbit 

en qüestió que incideixin en la població jove. 

V. Traspassar i nodrir a la resta de personal orientador de la comarca 

dels coneixements adquirits i els continguts elaborats. 

 
12. El 14 de desembre de 2022, mitjançant registre d’entrada del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental núm. E2022020359, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

(en endavant l’Ajuntament) ha sol·licitat la renovació del conveni de col·laboració 

per a la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental durant l’any 2023.  

 
13. Aquesta descentralització de l’Oficina Jove s’ha de concretar en les prestacions 

següents:  

 
a. Establir una figura tècnica professional de l’orientació i l’acompanyament 

juvenil que esdevingui la referent de l’Oficina Jove al municipi. 



 
 
 
 

 
 

b. Oferir atenció, informació, orientació, assessorament i acompanyament 

individualitzat (virtual o presencial) amb una perspectiva integral tant 

persones joves de la comarca i les seves famílies com a professionals. 

Es pararà especial atenció a les persones majors de 16 anys i menors de 29, 
que no treballen, ni estudien o no segueixen una formació i també a 
aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de 
nou o reorientar la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al 
món laboral. Aquest tipus d’atencions se centraran en: 

 
I. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes 

genèrics per persones joves, amb una especial rellevància de tota 

aquella informació relacionada amb els àmbits formatius i laborals a 

la comarca i a Catalunya.  

II. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i 

acompanyament, on es treballaran de forma concreta els aspectes 

següents:  

1. L’autoconeixement i la descoberta de vocacions. 

2. El sistema educatiu i els itineraris formatius existents. 

3. La identificació i desenvolupament de les competències clau 

per l'ocupabilitat següents:  

a. Aproximació al context laboral  

b. Identificació de competències bàsiques i transversals  

4. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de:  

a. Motivacions i interessos  

b. Mercat de treball i ocupacions 

c. Recerca de feina  

d. Canals, eines i procés de selecció  

c. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens 

locals de la comarca per tal de poder oferir a les persones joves dels 

municipis que participin en el projecte una resposta adequada a la seva 

necessitat.  

d. Fer sessions d’orientació i assessorament individual i/o en grup i 

acompanyament, tant instrumental com emocional, per potenciar el 

desenvolupament personal de les persones joves. 

e. Executar les activitats del Catàleg de tallers i xerrades de l’Oficina Jove per 

a centres educatius i equipaments juvenils sol·licitades. 

f. Coordinar-se i treballar en xarxa amb els diferents agents que incideixen 

en la realitat i l’emancipació juvenil al municipi, principalment: 

I. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i 

dinamitzador juvenil. 

II. Professionals en l’àmbit de l’educació, professionals de centres 

educatius, professionals d’orientació pedagògica.  



 
 
 
 

 
 

III. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil.  

 
IV. Professionals d’ocupació, de promoció econòmica i de les Oficines 

de Treball.  

 
V. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes 

Singulars o altres programes similars susceptibles d’acollir joves de 

Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 29 anys. 

 
VI. Qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos 

d’emancipació juvenil de les persones joves del municipi.  

 
g. Desenvolupar de projectes en matèria de Transicions Escola-Treball 

adreçats a joves. 

h. Elaborar de materials de difusió de la informació. 

i. Esdevenir una figura de referent adulta positiva des d’una perspectiva 

transversal i interseccional, amb capacitació tècnica en àmbits com la 

interculturalitat, l’equitat i el foment del benestar emocional, entre altres. 

 
j. Coordinar-se amb el personal de l’Oficina Jove i del Servei Comarcal de 

Joventut del Vallès Oriental. 

 
k. Elaborar una memòria anual que reculli i sistematitzi la informació relativa 

al servei de descentralització prestat. 

 
14. L’Ajuntament ha sol·licitat una dedicació de 8 hores mensuals, que correspon a 88  

hores anuals de descentralització. Aquestes hores de dedicació es distribuiran de 

la manera següent: 

 
a. 66 hores anuals d’atenció directa a joves, que es duran a terme de forma 

quinzenal de 16 a 19 hores. Aquest horari es pot modificar segons les 

necessitats del servei, previ acord entre l’Ajuntament i el Consell 

Comarcal. 

 
b. 22 hores anuals en horari de matí, per executar tasques  de gestió, com 

l’execució de les activitats del Catàleg de tallers i xerrades de l’Oficina 

Jove per a centres educatius i equipaments juvenils i la participació en 

reunions coordinació i treball transversal amb els diferents agents que 

incideixen en la realitat i l’emancipació juvenil al municipi. 

 
15. El cost del servei especialitzat de treball de l’Oficina Jove del Vallès Oriental és de 

seixanta-quatre mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb noranta-sis cèntims 

(64.424,96 EUR), i es finança parcialment mitjançant la fitxa 42 del Contracte 

Programa de Serveis Socials. 

 
16. En relació amb la descentralització de l’Oficina Jove, l’aportació que hauran de fer 

els ajuntaments participants és la següent: 

 

Hores anuals de dedicació Cost anual del conveni 



 
 
 
 

 
 

22 493,61 € 

33 740,42 € 

44 987,22 € 

66 1.480,84 € 

88 1.974,45 € 

132 2.961,67 € 

176 3.948,89 € 

220 4.936,12 € 

 
17. El cost anual que haurà d’aportar l’Ajuntament és de mil nou-cents setanta-quatre 

euros amb quaranta-cinc cèntims (1.974,45 EUR). 

 
18. Per tal d’avaluar el desenvolupament del servei es constituirà una comissió de 

seguiment formada per les parts següents: 

 
a. El/la tècnic/a referent de l’Oficina Jove 

b. Un/a tècnic/a de l’Ajuntament 

c. Un/a tècnic/a del Consell Comarcal 

 
19. Els compromisos de les parts implicades són els següents: 

 
a. El Consell Comarcal: 

 
I. Dirigir l’execució de la descentralització de l’Oficina Jove al 

municipi. 

II. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó 

d’aquest conveni. 

  
III. Convocar les reunions de seguiment de la descentralització de 

l’Oficina Jove mitjançant reunions de coordinació amb els agents 

implicats. 

b. L’Ajuntament: 

I. Col·laborar amb el Consell Comarcal en l’execució de la 

descentralització de l’Oficina Jove, permetent el compliment de la 

seva execució, objectiu i realització. 

II. Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic 

d’aquest conveni i abonar al Consell Comarcal l’import que en 

resulti.  

 
III. Participar en la comissió de seguiment i als espais de coordinació 

organitzats pel Consell Comarcal en el marc del conveni. 

IV. Posar a disposició de la persona tècnica referent de l’Oficina Jove 

els recursos necessaris per dur a terme la descentralització 

(material fungible i immobles). 

 
V. Comunicar al Consell Comarcal, previ requeriment, altres 

subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els 



 
 
 
 

 
 

contractes administratius, laborals o altres formes de finançament 

públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte del 

conveni i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, 

a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta 

comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, 

abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
VI. Adoptar les mesures de coordinació amb el Consell Comarcal que 

corresponguin en matèria de prevenció dels riscos laborals, 

seguretat i salut. 

 
VII. Facilitar al Consell Comarcal la informació i les dades que aquest 

requereixi a efectes de l’avaluació d’implementació, impacte i 

econòmica de les actuacions dutes a terme mitjançant aquest 

conveni.  

 
VIII. Cedir totes aquelles dades necessàries al Consell Comarcal d’acord 

amb la normativa de protecció de dades per a l’execució de les 

accions i la seva justificació.  

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Que es dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana amb efectes 1 de gener de 2023, per dur a terme la 

descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023. Amb opció 

d’una pròrroga d’un any, previ acord de la comissió de seguiment. 

 
2. Anotar el compromís d’ingrés a l’exercici 2023 de mil nou-cents setanta-quatre 

euros amb quaranta-cinc cèntims (1.974,45 EUR) EUR) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 33 46240 del pressupost d’ingressos.” 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de 
les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació 
poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i 
d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 

 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, 

de 13 de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el 



 
 
 
 

 
 

programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en 
virtut de delegació o conveni.  

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis 
per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis 
corresponents en la prestació del servei.  
 

4. Els articles 66 i 71 del TRLMC, d’acord amb els quals s’estableixen en els municipis 
les competències relatives a la promoció de la joventut i de les matèries connexes 
amb la mateixa. 
 

5. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les 
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o 
d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme.  
 

6. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
7. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de 
delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions.  

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords 
relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, 
així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.  
 

8. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari 
o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui 
legalment els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta 
de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana per al desplegament de la descentralització de l’Oficina 
Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023, d’acord amb el redactat següent: 
 

“R E U N I T S 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig. 

 
I de l’altra, el senyor Francesc Bonet Nieto, alcalde president de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Lourdes Gimeno Maspons. 

 



 
 
 
 

 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre.  
 
L’alcalde president, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en 
virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
 
Les secretàries, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.   
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el 16 de novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 

aprovar el Pla Comarcal de Joventut el Vallès Oriental per al període 2022-2026.  

 

El Pla Comarcal de Joventut és una eina de planificació estratègica que serveix per 
recollir, consensuar i compartir les diferents demandes dels municipis i altres agents clau 

en la planificació i intervenció, tot incorporant-hi una visió global de comarca que permeti 
dissenyar les línies principals de les polítiques comarcals de joventut que es volen dur a 

terme a la comarca del Vallès Oriental. 

 

II. Que el 21 de novembre de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 
de Drets Socials, vam formalitzar el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social. 

 

III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha treballat perquè tota l’activitat que es 

realitza a l’Oficina Jove del Vallès Oriental pugui arribar de forma descentralitzada als 
municipis de la comarca que ho sol·licitin. 

     

IV. Que el 14 de desembre de 2022, mitjançant registre d’entrada del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental núm. E2022020359, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha sol·licitat 
la renovació del conveni de col·laboració per a la descentralització de l’Oficina Jove del 

Vallès Oriental durant l’any 2023. 

 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni 
de col·laboració que subjecten a les següents   
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les 
competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya i per la legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 



 
 
 
 

 
 

 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 

de juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el programa 
d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de 
delegació o conveni.  

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la 
prestació del servei.  
 

4. Els articles 66 i 71 del TRLMC, d’acord amb els quals s’estableixen en els municipis les 
competències relatives a la promoció de la joventut i de les matèries connexes amb la 
mateixa. 
 

5. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats 
de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra 
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-
la a terme.  
 

7. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions.  

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com 
l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres 
administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament.  

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 
 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
1. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes i les condicions de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental –en endavant, el CONSELL COMARCAL i 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana –en endavant, l’AJUNTAMENT- per al 
desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023. 

 
2. El desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental al municipi de 

l’AJUNTAMENT pot consistir en les accions següents: 
 

a. Establir una figura tècnica professional de l’orientació i l’acompanyament juvenil 

que esdevingui la referent de l’Oficina Jove al municipi. 



 
 
 
 

 
 

b. Oferir atenció, informació, orientació, assessorament i acompanyament 

individualitzat (virtual o presencial) amb una perspectiva integral tant persones 

joves de la comarca i les seves famílies com a professionals. 

Es pararà especial atenció a les persones majors de 16 anys i menors de 29, que no 
treballen, ni estudien o no segueixen una formació i també a aquells es troben en 
situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o reorientar la seva 
situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. Aquest tipus 
d’atencions se centraran en: 

 
I. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics 

per persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella 

informació relacionada amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a 

Catalunya.  

II. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 

treballaran de forma concreta els aspectes següents:  

1. L’autoconeixement i la descoberta de vocacions. 

2. El sistema educatiu i els itineraris formatius existents. 

3. La identificació i desenvolupament de les competències clau per 

l'ocupabilitat següents:  

a. Aproximació al context laboral  

b. Identificació de competències bàsiques i transversals  

4. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de:  

a. Motivacions i interessos  

b. Mercat de treball i ocupacions 

c. Recerca de feina  

d. Canals, eines i procés de selecció  

c. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 

comarca per tal de poder oferir a les persones joves dels municipis que participin 

en el projecte una resposta adequada a la seva necessitat.  

d. Fer sessions d’orientació i assessorament individual i/o en grup i acompanyament, 

tant instrumental com emocional, per potenciar el desenvolupament personal de 

les persones joves. 

e. Executar les activitats del Catàleg de tallers i xerrades de l’Oficina Jove per a 

centres educatius i equipaments juvenils sol·licitades. 

f. Coordinar-se i treballar en xarxa amb els diferents agents que incideixen en la 

realitat i l’emancipació juvenil al municipi, principalment: 

III. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador 

juvenil. 

IV. Professionals en l’àmbit de l’educació, professionals de centres educatius, 

professionals d’orientació pedagògica.  

V. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil.  

 
VI. Professionals d’ocupació, de promoció econòmica i de les Oficines de 

Treball.  

 



 
 
 
 

 
 

VII. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes 

Singulars o altres programes similars susceptibles d’acollir joves de 

Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 29 anys. 

 
VIII. Qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació 

juvenil de les persones joves del municipi.  

 
g. Desenvolupar de projectes en matèria de Transicions Escola-Treball adreçats a 

joves. 

h. Elaborar de materials de difusió de la informació. 

i. Esdevenir una figura de referent adulta positiva des d’una perspectiva transversal i 

interseccional, amb capacitació tècnica en àmbits com la interculturalitat, l’equitat i 

el foment del benestar emocional, entre altres. 

 
j. Coordinar-se amb el personal de l’Oficina Jove i del Servei Comarcal de Joventut 

del Vallès Oriental. 

 
k. Elaborar una memòria anual que reculli i sistematitzi la informació relativa al servei 

de descentralització prestat. 

 
3. El nombre d’hores de prestació del servei és de 8 hores mensuals, que correspon a 88  

hores anuals de descentralització. Aquestes hores de dedicació es distribuiran de la 

manera següent: 

a. 66 hores anuals d’atenció directa a joves. 

 
b. 22 hores anuals per executar tasques  de gestió, com l’execució de les activitats 

del Catàleg de tallers i xerrades de l’Oficina Jove per a centres educatius i 

equipaments juvenils i la participació en reunions coordinació i treball 

transversal amb els diferents agents que incideixen en la realitat i l’emancipació 

juvenil al municipi. 

 

Segon. Obligacions del Consell Comarcal  
 
1. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL contrau les obligacions següents:  

 
a) Desplegar la descentralització de l’Oficina Jove al municipi de l’AJUNTAMENT amb 

l’abast que es consensuï en seu de la Comissió de seguiment d’aquest conveni i amb 
la dedicació d’hores establerta en el pacte primer apartat tercer precedent.  

b) Convocar i assistir les reunions de seguiment de la descentralització de l’Oficina Jove 
mitjançant reunions de coordinació amb els agents implicats. 

c) Convocar i participar en la comissió de seguiment d’aquest conveni. 
 

d) Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  

 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT contrau les obligacions següents:  
 
a) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en el desplegament de la descentralització de 

l’Oficina Jove al municipi de l’AJUNTAMENT, permetent el compliment de la seva 
execució, objectiu i realització. 



 
 
 
 

 
 

b) Participar en la comissió de seguiment i als espais de coordinació organitzats pel 
CONSELL COMARCAL en el marc del conveni. 

c) Posar a disposició de la persona tècnica referent de l’Oficina Jove els recursos necessaris 
per dur a terme la descentralització (material fungible i immobles). 

d) Comunicar al CONSELL COMARCAL, previ requeriment, altres subvencions sol·licitades o 
concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes 
de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte del conveni i 
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin 
avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es 
conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

e) Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
 

f) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 
normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació. 

g) Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 
COMARCAL  

h) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
d’assistència tècnica en matèria de joventut que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL 
i acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

i) Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest 
conveni.  

j) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
Quart. Règim econòmic 
 
1. Pel que fa al règim econòmic, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el 

cost anual del servei xifrat en mil nou-cents setanta-quatre euros amb quaranta-cinc 
cèntims (1.974,45 EUR). L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import 
esmentat en dos pagaments i en els terminis següents: 

 
a) Un primer pagament per import de nou-cents vuitanta-set euros amb vint-i-tres cèntims 

(987,23EUR), no més enllà del 30 de juny de 2023. 
 

b) Un segon pagament per import de nou-cents vuitanta-set euros amb vint-i-dos cèntims 
(987,22 EUR), no més enllà del 30 de novembre de 2023. 

  
2. En cas de pròrroga, l’import a satisfer per part de l’AJUNTAMENT al CONSELL 

COMARCAL s’actualitza per raó de l’increment salarial que pugui aprovar-se en els 
pressupostos generals de l’Estat o altres disposicions que ho regulin, mitjançant l’aplicació 
del percentatge que correspongui. 
 

3. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 
financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus possibles 
retards en el pagament del servei. 

 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 

preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL 
per l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Comissió de seguiment   

  



 
 
 
 

 
 

1. Per raó d’aquest conveni es constituirà una Comissió de seguiment del servei, la 
composició de la qual és la següent:   

 

a) El/la tècnic/a referent de l’Oficina Jove 

b) Un/a tècnic/a de l’AJUNTAMENT 

c) Un/a tècnic/a del CONSELL COMARCAL 
 

2. La Comissió de seguiment té les funcions següents:  

 

a) Vetllar pel compliment d’aquest conveni.  

b) Fer propostes de millora, si s’escau.  

c) Determinar les accions per al desplegament de la descentralització de l’Oficina 
Jove en el municipi de l’AJUNTAMENT d’entre aquelles detallades en el pacte 
primer apartat segon d’aquest conveni.  

 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  

 

Sisè. Vigència  

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i estén els seus efectes des de l’1 de 

gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023. 

 

2. El conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any mitjançant acord 
exprés de les parts. 

 
Setè. Naturalesa del conveni  
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, 
per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
Vuitè. Règim de modificacions del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. La modificació del 

conveni requereix el consentiment exprés de les parts.  
 
2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  

 
a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta 

de modificació amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  
b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de 

modificació del conveni en seu de Comissió de seguiment. 
c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans 

competents respectius.     
d) Si és el cas, les parts signen el document de modificació del conveni. 

 

Novè. Causes d’extinció  

 

Aquest conveni pot extingir-se per les causes següents:  

 

a) L’acord mutu entre les parts.  
b) L’incompliment de les obligacions assumides per part d’algun dels signants. 
c) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per la manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya.  



 
 
 
 

 
 

 
Desè. Conseqüències en cas d’incompliment de les obligacions  

 
En el cas d’incompliment de les obligacions assumits per cadascuna de les parts pot 

comportar l’extinció del conveni, d’acord amb el pacte precedent. 

 
Onzè. Protecció de dades  

 

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran d’acord 

amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i 

del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual es deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).  

 

Dotzè. Jurisdicció  

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions 
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
   

Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de mil nou-cents 

setanta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (1.974,45 EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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